
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA

PROFESSORA: LAURYANNA QUEIROZ

CONTEÚDO: PREVENÇÃO DO CÂNCER

DE MAMA



Em 2018, a campanha do INCA

(Instituto Nacional do Câncer) no

Outubro Rosa tem como tema "Câncer

de mama: vamos falar sobre isso?".

Essa campanha possui dois pilares:

❑ Incentivar o diagnóstico precoce

do câncer de mama;

❑ Desmistificar conceitos em relação

à doença.
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A campanha Outubro Rosa 2018 pretende:

❑ Enfatizar a importância de a mulher conhecer suas mamas e ficar atenta às

alterações suspeitas;

❑ Informa que para mulheres de 50 a 69 anos é recomendada a realização de

uma mamografia de rastreamento a cada dois anos;

❑ Mostrar a diferença entre mamografia de rastreamento e diagnóstica;

❑ Esclarecer os benefícios e malefícios da mamografia de rastreamento;

❑ Informar que o Sistema Único de Saúde (SUS) garante a oferta gratuita de

exame de mamografia para as mulheres brasileiras em todas as faixas etárias.
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❑ O câncer de mama é um tumor resultante da multiplicação de células
anormais da mama.

❑ É o segundo tipo de câncer mais comum no Brasil, perdendo apenas para o
câncer de pele.

❑ Os homens também podem ter câncer de mama.
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❑ Fatores hormonais;

❑ Fatores ambientais;

❑ Fatores comportamentais;

❑ Fatores genéticos (aumentam o risco
de desenvolver a doença).

OBS: O risco aumenta com a
idade, sendo maior a partir dos
50 anos.
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Essas alterações 
precisam ser 

investigadas o 
quanto antes, mas 

podem não ser 
câncer de mama
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Coloque a mão direita 
atrás da cabeça. Deslize 

os dedos indicador, 
médio e anelar 
suavemente em 

movimentos circulares 
por toda mama direita.

Observe as mamas 
com os braços 

abaixados ao longo 
do corpo.

Levante os braços, 
colocando as mãos na 

cabeça. Observe se 
existe alguma 

mudança no contorno 
das mamas ou no bico.
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Repita a observação, 
colocando as mãos na 
cintura e apertando-a. 

Veja se há alguma 
alteração.

Esprema 
delicadamente o 

mamilo e observe se 
sai qualquer secreção.

8



Ultrassom da mama Mamografia
Exame histopatológico

(Biópsia)
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❑ Recomenda-se que mulheres
de 50 a 69 anos façam uma
mamografia a cada dois anos,
mesmo sem terem notado
alterações nas mamas. Esse
exame chama-se “mamografia
de rastreamento”.
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❑ Elas devem procurar o posto de
saúde mais perto de casa. Os
profissionais de saúde poderão
orientá-las e encaminhá-las para
realizar a mamografia e outros
exames ou consultas.
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❑Mulheres que tenham mãe, irmã,
filha com história de câncer de mama
antes dos 50 anos ou de câncer de
ovário devem conversar com o médico
para avaliar seu risco e decidir a
conduta a seguir.

O câncer de mama 
hereditário, devido 

a alteração 
genética familiar, 

representa 5 a 10% 
do total de casos.
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❑Manter o peso corporal adequado;

❑ Praticar atividade física;

❑ Evitar o consumo de bebidas 
alcoólicas;

❑ Amamentar. 
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